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  وقائمة القرارات المقررات اإلجرائية
  
  

  المقررات اإلجرائية: أوالً 
  

  
للجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة  متابعة اإلعالن السياسـي لالجتمـاع الرفيـع المسـتوى  )١(١٣٤م ت

  ومكافحتها) غير السارية(غير المعدية  بشأن الوقاية من األمراض
  
  

بعد أن نظر في تقرير األمانة عن متابعة اإلعالن السياسـي لالجتمـاع الرفيـع المسـتوى ، التنفيذيالمجلس   
  ١ا،ومكافحته )الساريةالمعدية (غير للجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن الوقاية من األمراض غير 

الـدول األعضـاء  مـعالمشـاورة ب المتعلـقاعتمد مؤشرات خطـة العمـل التسـعة المدرجـة فـي التقريـر   )١(
خطـــة العمـــل الخاصـــة ببوضـــع المجموعـــة المحـــدودة مـــن مؤشـــرات خطـــة العمـــل الختتـــام العمـــل الخـــاص 

 ٢)؛٢٠٢٠-٢٠١٣العالميــــة التــــي وضــــعتها المنظمــــة للوقايــــة مــــن األمــــراض غيــــر الســــارية ومكافحتهــــا (
 وأوصى باعتمادها من جانب جمعية الصحة العالمية السابعة والستين؛

االجتمــاع الرســمي للــدول األعضــاء الــذي انعقــد مــن أجــل اختتــام العمــل بشــأن تحديــد  حــال تقريــرأ  )٢(
فرقـة عمـل األمـم المتحـدة المشـتركة بـين الوكـاالت بشـأن الوقايـة مـن األمـراض غيـر المعديـة اختصاصات 

ا (غير السارية) ومكافحتها، بما في ذلك توزيع المهام والمسـؤوليات علـى صـناديق األمـم المتحـدة وبرامجهـ
 إلى جمعية الصحة العالمية السابعة والستين للنظر فيه؛ ٣،ووكاالتها وعلى المنظمات الدولية األخرى

/ نيسانقبل نهاية  ٤طلب من المدير العام أن يدعو إلى عقد اجتماع رسمي ثاٍن للدول األعضاء  )٣(
ة المعنيـة بالوقايـة ، من أجل اختتام العمل الخاص بوضع اختصاصـات آليـة التنسـيق العالميـ٢٠١٤أبريل 

من األمراض غير السارية ومكافحتها، وأن يقدم تقرير هذا االجتماع إلى جمعية الصـحة العالميـة السـابعة 
  ٥والستين للنظر فيه.

  )٢٠١٤ يناير/ كانون الثاني ٢١، ةلثالثاالجلسة (
  

                                                           
  .١٣٤/١٤ت مالوثيقة     ١
  والتذييل. ٤الملحق  ١٣٤/١٤م تانظر الوثيقة     ٢
  والتذييل. ٣الملحق  ١٣٤/١٤م تالوثيقة     ٣
 منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.وحسب االقتضاء،     ٤

  .والتذييل ٢ الملحق ١٣٤/١٤ت م انظر الوثيقة    ٥
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  تغذية األمهات والرضع وصغار األطفال  )٢(١٣٤م ت
  

  ١في تقرير األمانة الخاص بتغذية األمهات والرضَّع وصغار األطفال،التنفيذي، بعد أن نظر المجلس 
  

خطــــــة التنفيــــــذ الشــــــاملة الخاصــــــة  إتمــــــامأحــــــاط علمــــــًا بــــــالتقرير الخــــــاص بالتقــــــدم الُمحــــــرز فــــــي   )١(
األمهـــــات والرّضـــــع وصـــــغار األطفـــــال وبلـــــوغ الغايـــــات العالميـــــة الســـــت المتعلقـــــة بالتغذيـــــة التـــــي  بتغذيـــــة

؛ وعــن االســتراتيجية العالميــة لتغذيــة الرّضــع وصــغار ٦-٦٥ج ص عي القــرار جمعيــة الصــحة فــ اعتمــدتها
؛ وعـــن حالـــة التـــدابير المتخـــذة علـــى ٢٠٠٢فـــي عـــام  ٢٥-٥٥ج ص عاألطفـــال التـــي اعُتمـــدت فـــي القـــرار 

المسـتوى الــوطني مــن أجـل تنفيــذ "المدونــة الدوليـة لقواعــد تســويق بـدائل لــبن األم" التــي اعُتمـدت فــي القــرار 
وُحـــدِّثت مـــن خـــالل قـــرارات جمعيـــة الصـــحة العالميـــة ذات الصـــلة التـــي  ١٩٨١فـــي عـــام  ٢٢-٣٤ص ع  ج

 صدرت بعد ذلك؛
  

  :ما يلييحقق مقرر إجرائي  جمعية الصحة العالمية السابعة والستين بالنظر في وأوصى  )٢(
  

مــن لغايــات العالميــة كجــزء لرصــد التقــدم الُمحــرز فــي بلــوغ االمؤشــرات الســبعة أن يعتمــد   (أ)
ـــع  المجموعـــة األساســـية مـــن المؤشـــرات الخاصـــة بإطـــار الرصـــد العـــالمي لتغذيـــة األمهـــات والرضَّ

  وصغار األطفال؛
  

إنشاء فريق عامل يتألف من الممثلين والخبـراء المعينـين مـن المدير العام  منطلب يأن   )ب(
 ٢٠١٤عــام جانــب الــدول األعضــاء وهيئــات األمــم المتحــدة مــن أجــل اســتكمال العمــل قبــل نهايــة 

خطــة التنفيــذ الشــاملة الخاصــة الراميــة إلــى رصــد مؤشــرات التحديــد مجموعــة أساســية مــن بشــأن 
لتنفيـذ السياسـات  "االقتفائيـة"بتغذية األمهات والرّضع وصغار األطفـال، باالسـتناد إلـى المؤشـرات 

لقـــة والبـــرامج فـــي قطـــاع الصـــحة وســـائر القطاعـــات ذات الصـــلة بتحقيـــق الغايـــات العالميـــة المتع
بالتغذية، ووضع مجموعة موسعة من المؤشرات لتتبع العمليات التي تؤثر على الغايات العالميـة 
في الظـروف الخاصـة بالبلـدان المحـددة، لكـي تنظـر فيهـا الـدول األعضـاء خـالل جمعيـة الصـحة 

  العالمية الثامنة والستين؛
  

يــر رســمية مــع الــدول إلــى عقــد مشــاورات غيطلــب أيضــًا مــن المــدير العــام أن يــدعو  أن  (ج)
وضـع أدوات لتقيـيم المخـاطر وٕادارتهـا فيمـا يتعلـق من أجـل اسـتكمال العمـل الخـاص ب ٢األعضاء

لكـــي تنظـــر فيهـــا الـــدول  ٢٠١٥قبـــل نهايـــة عـــام  بتضـــارب المصـــالح فـــي مجـــال التغذيـــة، وذلـــك
  األعضاء خالل جمعية الصحة العالمية التاسعة والستين؛

  
ــاذًا للقــرار أنجزتــعلمــًا بالعمــل الــذي يحــيط  أن  )د( الــذي  ٦-٦٥ع  ص  جه أمانــة المنظمــة إنف

تقـديم توضــيحات وتوجيهـات بشــأن التـرويج غيــر المالئـم ألغذيــة الرّضــع طلـب مــن المـدير العــام "
، مــع مراعــاة األعمــال الجاريــة ٢٣-٦٣ج ص عوصــغار األطفــال علــى النحــو المــذكور فــي القــرار 

الــذي يحــث الــدول األعضــاء  ٢٣-٦٣ج ص عذكَّــر بــالقرار  ، والــذيفــي لجنــة الدســتور الغــذائي"
من المدير كذلك ، ويطلب على "وضع حد للترويج غير المالئم ألغذية الرّضع وصغار األطفال"

العام استكمال العمـل الخـاص بإصـدار التوصـيات للـدول األعضـاء بشـأن كيفيـة ضـمان التسـويق 

                                                           
 .١٣٤/١٥م تالوثيقة     ١

 االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي. وحسب    ٢
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لكـي تنظــر فيهــا الـدول األعضــاء خــالل  ٢٠١٥هايـة عــام المالئـم لألغذيــة التكميليـة، وذلــك قبــل ن
  ؛جمعية الصحة العالمية التاسعة والستين

  
/ عــن مجلــس منظمــة األغذيــة والزراعــة فــي كــانون األولصــادر لمــًا بــالمقرر اإلجرائــي الوأحــاط ع  )٣(

 يطلـــب مـــن أمانـــة منظمـــة األغذيـــة والزراعـــة العمـــل الوثيـــق مـــع منظمـــة الصـــحةالـــذي و  ٢٠١٣١ديســـمبر 
مــع منظمــات بــإجراء مشــاورات العالميــة علــى وضــع خريطــة طريــق تســمح بتنظــيم عمليــة حكوميــة دوليــة و 

في إطار مراعاة قواعد المنظمة ولوائحها التنظيمية فيما  ،القيامالمجتمع المدني والقطاع الخاص من أجل 
الــدولي الثــاني المعنــي إعــداد وثيقــة ختاميــة للمــؤتمر يتعلــق بالمشــاركة مــع الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول، ب

تضــــمن المبــــادئ العامــــة بشــــأن ســــبل إعــــادة تحديــــد معــــالم النظــــام الغــــذائي لتحســــين االســــتجابة تبالتغذيــــة 
التحــديات الصــحية والتغذويــة والبيئيــة المســتجدة وٕاطــار للعمــل مــن أجــل مراعــاة الحتياجــات ســكان العــالم و 

  مختلف القطاعات؛
  

خـــذًا فـــي آطلــب مـــن المـــدير العـــام العمـــل مـــع المـــدير العـــام لمنظمـــة األغذيـــة والزراعـــة،   )أ(
عملــه بهــدف أســاليب الحســبان إرشــادات المجلــس التنفيــذي، إلنشــاء فريــق عامــل مشــترك ووضــع 

علــى مســودة أوليــة مــن  بنــاءً  ٢٠١٤ســبتمبر  /إعــداد مســودة وثيقــة ختاميــة بحلــول أواخــر أيلــول
  إعداد كلتا األمانتين؛

  

بتــوازن مشــاركة منظمــة الصــحة العالميــة ومنظمــة األغذيــة والزراعــة فــي الفريــق  أوصــى  )ب(
عضو أو عضوين  ِقَبلمن  العامل المشترك وبتمثيل الدول األعضاء في منظمة الصحة العالمية

  من كل إقليم تابع للمنظمة ومن قبل أحد الرئيسين المشاركين في رئاسة الفريق العامل المشترك؛

  
والعمـل مـع الـدول األعضـاء طريقة شفافة تمامـًا إلى إعداد مسودة الوثيقة الختامية بدعا   )ج(

عبــــر اتخــــاذ تــــدابير مالئمــــة مــــن بينهــــا عقــــد المــــؤتمرات بالفيــــديو وٕاجــــراء مشــــاورات عامــــة علــــى 
  اإلنترنت؛

  
طلب مـن المـدير العـام العمـل مـع المـدير العـام لمنظمـة األغذيـة والزراعـة للمشـاركة فـي   )د(
الحتمــال عقــد اجتمــاع لفريــق عامــل مفتــوح العضــوية للــدول األعضــاء المتاحــة تكشــاف الفــرص اس

  في حدود الموارد المتاحة من أجل وضع الصيغة النهائية للوثيقة الختامية؛

  
مــع المــدير العــام لمنظمــة األغذيــة فــي العمــل مــن المــدير العــام المشــاركة كــذلك طلــب   )ه(

ضمان إجراء المشـاورات مـع جميـع الجهـات صـاحبة المصـلحة المعنيـة، بمـا فيهـا بشأن والزراعة 
قبــل تقــديم مســودة الوثيقــة حســب االقتضــاء، وذلــك المنظمــات غيــر الحكوميــة والقطــاع الخــاص، 
  الختامية إلى الفريق العامل المفتوح العضوية؛

  
الصــحة العالميــة تقــديم تقريــر عــن دور منظمــة إضــافة إلــى ذلــك طلــب مــن المــدير العــام   )و(

والتقدم المحرز في تحضير المؤتمر الدولي الثـاني المعنـي بالتغذيـة إلـى جمعيـة الصـحة العالميـة 
  السابعة والستين للحصول على مزيد من اإلرشادات؛

  
                                                           

ـــستقريـــر م    ١ ـــة، رومـــا،  جل ـــدورة الثامنـــة واألربعـــون بعـــد المائ ـــة والزراعـــة، ال  كـــانون األول/ ديســـمبر ٦-٢منظمـــة األغذي
٢٠١٣ ،CL 148/REP. 
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مــن المــدير العــام تقــديم تقريــر عــن حصــيلة المــؤتمر الــدولي الثــاني المعنــي كــذلك طلــب   )ز(
السادسـة المجلـس التنفيـذي الميـة الثامنـة والسـتين مـن خـالل دورة بالتغذية إلـى جمعيـة الصـحة الع

  .والثالثين بعد المائة
  

  )٢٠١٤كانون الثاني/ يناير  ٢٣ة، منالجلسة الثا(
  
  
  : أساليب عمل األجهزة الرئاسيةمنظمة الصحة العالميةإصالح   )٣(١٣٤م ت
  

تحســين عمليــة صــنع القــرارات مــن جانــب فــي تقريــر األمانــة عــن خيــارات  بعــد أن نظــرالتنفيــذي، المجلــس 
  ١األجهزة الرئاسية،

  
ـــدريب مـــن أجـــل أعضـــاء   )١( ـــاء القـــدرات والت ـــة لتحســـين بن ـــد الخطـــوات المتخـــذة مـــن جانـــب األمان أّي

  المجلس وأعضاء مكتبه؛
  
أقـــــّر اقتـــــراح إدخـــــال البـــــث علـــــى شـــــبكة اإلنترنـــــت للجلســـــات العلنيـــــة للجنـــــة البرنـــــامج والميزانيـــــة   )٢(

لمجلــــس التنفيــــذي علــــى جميــــع مســــتخدمي شــــبكة اإلنترنــــت عــــن طريــــق رابــــط بموقــــع المنظمــــة وا واإلدارة
  اإللكتروني؛

  
جمعيــة الصــحة العالميــة الســابعة والســتين بــأن تقــرر إدخــال البــث علــى شــبكة اإلنترنــت أوصــى   )٣(

شــبكة للجنتــين "أ" و"ب"، وكــذلك جلســاتها العامــة، علــى جميــع مســتخدمي  فــي المســتقبل العلنيــةللجلســات 
اإلنترنـــت عـــن طريـــق رابـــط بموقـــع  المنظمـــة اإللكترونـــي، وذلـــك رهنـــًا بحـــل أيـــة مشـــاكل تقنيـــة ذات صـــلة 

  وبتوافر الموارد المالية.
  

د الخطــوات المتخــذة مــن جانــب األمانــة لتقليــل اســتخدام المنظمــة للوثــائق الورقيــة إلــى أدنــى حــد ّيــأ  )٤(
  ؛١٣٤/٦م تمن التقرير الوارد في الوثيقة  ٩قرة التدابير المقترحة والمبينة في الف قرّ أممكن، و 

  
المــــدير العــــام مواصــــلة إعــــداد طــــرق إضــــافية وشــــفافة للتواصــــل بــــين األمانــــة والــــدول طلــــب مــــن   )٥(

  األعضاء؛
  

المقدمـــة مـــن األمانـــة فـــي  اتجمعيـــة الصـــحة العالميـــة الســـابعة والســـتين باعتمـــاد التوصـــيأوصـــى   )٦(
اسـتئجار نظـام تصـويت إلكترونـي لترشـيح وتعيـين المـدير العـام، بخصـوص  ١إضـافة  ١٣٤/٦م تالوثيقة 

ــًا وُيجــّرب  علــى أن يكــون ذلــك ن مســبقًا مــن خــالل عمليــات تصــويت صــورية مــن النظــام ذا مردوديــة ومؤمَّ
  جانب األجهزة الرئاسية قبل انتخاب المدير العام التالي؛

  
  
  
  

                                                           
  .١إضافة  ١٣٤/٦و ١٣٤/٦م ت الوثيقتان   ١
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ـــداخلي  اعتبـــاراً   )٧( مـــن اختتـــام دورة المجلـــس التنفيـــذي الرابعـــة والثالثـــين بعـــد المائـــة يعـــدَّل النظـــام ال
  للمجلس التنفيذي على النحو التالي:

  
  مكررًا نصها كما يلي: ٢٨تضاف مادة رقمها 

  
"يجـــــوز تقـــــديم اقتراحـــــات بقـــــرارات أو مقـــــررات إجرائيـــــة لكـــــي ينظـــــر فيهـــــا المجلـــــس فيمـــــا يتعلـــــق 

حتــى اختتــام اليــوم األول مــن الــدورة. بيــد أنــه إذا كــان مــن المقــرر لــدورة أن  جــدول األعمــال ببنــود
ســاعة قبــل افتتــاح  ٤٨تســتمر يــومين أو أقــل، جــاز تقــديم مثــل هــذه االقتراحــات فــي موعــد أقصــاه 

الـــدورة. ويجـــوز للمجلـــس أن يســـمح بـــإدراج مثـــل هـــذه االقتراحـــات فـــي وقـــت متـــأخر إذا رأى ذلـــك 
  مناسبًا."

  
  :مكررًا ثالثًا، نصها كما يلي ٢٨مها إضافة مادة رق

  
"تقدم االقتراحات والتعديالت المتعلقة ببنود جدول األعمال فـي األحـوال العاديـة كتابـًة وتسـلَّم إلـى 
المدير العام الذي يعمم نسخًا منها على الوفود. وال يجوز، إال إذا قرر المجلـس خـالف ذلـك، أن 

أية جلسة من جلسات المجلس إال إذا كـان قـد سـبق  يناقش أي اقتراح أو أن يطرح للتصويت في
ساعة على األقل. ومـع ذلـك يجـوز للـرئيس  ٢٤تعميم نسخ منه على جميع الوفود قبل ذلك بمدة 

أن يسمح بمناقشة التعديالت والنظـر فيهـا، حتـى وٕان لـم تكـن قـد عممـت أو إذا كانـت قـد عممـت 
  في اليوم ذاته فقط."

  
، العالمية جمعية الصحة العالمية السابعة والستين بتعديل النظام الداخلي لجمعية الصحةأوصى   )٨(

  اعتبارًا من اختتام تلك الدورة، على النحو التالي:
  

  بالنص التالي: ٤٨ويستعاض عن المادة  ٤٩ُتحذف المادة 
  

ــــــوم األول مــــــن دور  ــــــى الي ــــــود جــــــدول األعمــــــال حت ــــــديم اقتراحــــــات رســــــمية بشــــــأن بن ة "يجــــــوز تق
لجمعيــة الصــحة وقبــل يــومين مــن افتتــاح دورة اســتثنائية. وتحــال كــل تلــك االقتراحــات إلــى  عاديــة

اللجنة التي ُوزِّع عليها بند جدول األعمال ما عـدا فـي حـال النظـر فـي البنـد مباشـرة خـالل جلسـة 
  عامة."

  
والـذي يقضـي بـأن  مـن النظـام الـداخلي للمجلـس التنفيـذي ٥ر بأهمية الشـرط الـوارد فـي المـادة ذكّ   )٩(

يرسل المدير العام وثائق دورات المجلس التنفيذي قبل افتتاح أعمال أية دورة عاديـة للمجلـس بفتـرة ال تقـل 
  سابيع؛أعن ستة 

  
الســــابعة والســــتين بــــأن تقــــرر أن يقتصــــر النظــــر فــــي التقــــارير جمعيــــة الصــــحة العالميــــة أوصــــى   )١٠(

  وليس المجلس التنفيذي؛المرحلية، من اآلن فصاعدًا، على جمعية الصحة 
  
مـــن النظـــام الـــداخلي  ٩بخصـــوص المـــذكرات اإليضـــاحية المنصـــوص عليهـــا فـــي المـــادة اشـــترط   )١١(

، وتحديد ١ق١٢١م تللمجلس التنفيذي، أن تراعي هذه المذكرات المعايير التي حددها المجلس في القرار 
  الصالت ببرنامج العمل العام والميزانية البرمجية؛
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مـــــــن النظـــــــام  ١٠يتعلـــــــق بالبيانـــــــات الداعمـــــــة المطلوبـــــــة بموجـــــــب المـــــــادة فيمـــــــا يضـــــــًا أطالـــــــب   )١٢(
بــأن تأخــذ مثــل تلــك البيانــات فــي قتراحــات ذات الطــابع العاجـل، للمجلــس التنفيــذي بالنســبة إلــى اال الـداخلي

د الحســـبان المعـــايير المشـــار إليهـــا أعـــاله وتتضـــمن تفســـيرًا للطـــابع العاجـــل ولمخـــاطر التأجيـــل أو االســـتبعا
  المحتملة؛

  
بإمــداد أعضــاء مكتــب المجلــس التنفيــذي وأعضــائه بالمــذكرات التفســيرية والبيانــات كــذلك طالــب   )١٣(

موقــع الداعمــة وٕاتاحــة هــذه المــذكرات والبيانــات لجميــع الــدول األعضــاء والــدول األعضــاء المنتســبة علــى 
 ٨مكتب المجلس بموجب المادة ؛ والمطالبة أيضًا بإتاحة محاضر اجتماعات أعضاء المنظمة اإللكتروني

  المنظمة اإللكتروني؛ لجميع الدول األعضاء والدول األعضاء المنتسبة على موقع
  
لتحســـين أســـاليب العمـــل فـــي دورتـــه الثامنـــة اإلجـــراءات اإلضـــافية وافـــق علـــى اســـتعراض نتـــائج   )١٤(

  والثالثين بعد المائة.
  

 )٢٠١٤كانون الثاني/ يناير  ٢٤ ،عشرة ةالجلسة الثاني(
  
  

  إصالح منظمة الصحة العالمية: التخصيص االستراتيجي للموارد  )٤(١٣٤م ت
  

وخصوصــًا فــي  ١التنفيــذي، بعــد أن نظــر فــي تقريــر األمانــة عــن التخصــيص االســتراتيجي للمــواردالمجلــس 
  مواصلة تطوير ذلك،خيارات إشراك الدول األعضاء في 

  
اقتــراح المــدير العــام الــداعي إلــى إنشــاء فريــق عامــل يضــم عضــوًا واحــدًا فــي لجنــة البرنــامج  أيــد )١(

 والميزانية واإلدارة من كل إقليم ويقوده رئيس تلك اللجنة؛
 
طلب من المدير العام مواصلة تطوير االقتراح بشأن التخصيص االستراتيجي للموارد باالسـتعانة  )٢(

 بخبراء خارجيين عند اللزوم؛
  
أيضًا من المدير العام تيسير عمل الفريق العامل مـن خـالل عقـد اجتمـاع (أو أكثـر) وجهـًا  طلب )٣(

لوجــه و/ أو عبــر وســائل أخــرى مثــل عقــد المــؤتمرات الفيديويــة، بحيــث يتســنى للفريــق العامــل النظــر فــي 
 الصيغة (الصيغ) المكررة القادمة لالقتراح وتقديم اإلرشادات إلى األمانة عند اللزوم؛

  
كــذلك مــن المــدير العــام اســتخدام الوســائل المالئمــة مثــل جلســات إعالميــة للــدول األعضــاء  طلــب )٤(

 لتوفير أحدث المعلومات عن العمل الجاري بانتظام؛
  
 ١٦و ١٥أيد تمديد االجتماع العشـرين للجنـة البرنـامج والميزانيـة واإلدارة المقـرر عقـده أصـًال فـي  )٥(

بتكـريس متسـع كبيـر مـن الوقـت للنظـر فـي االقتـراح بشـأن  بيوم واحـد، بهـدف السـماح ٢٠١٤٢ مايو أيار/
 التخصيص االستراتيجي للموارد من أجل تقديمه إلى جمعية الصحة العالمية السابعة والستين.

  
  )٢٠١٤كانون الثاني/ يناير  ٢٤الثانية عشرة، الجلسة (

                                                           
 .١٣٤/١٠ت  مالوثيقة     ١

  ).١٠(١٣٣ت  مانظر المقرر اإلجرائي    ٢
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ــيمتابعــة   )٥(١٣٤م ت ــراء االستشــاريين العامــل المعن ــر فريــق الخب ــل  تقري وتنســيق البحــث بتموي
  للبحث والتطوير في مجال الصحة والتطوير: المشاريع اإليضاحية

  
متابعـــة تقريـــر فريـــق الخبـــراء االستشـــاريين العامـــل ب الخـــاص بعـــد أن نظـــر فـــي التقريـــرالتنفيـــذي، المجلـــس 

فــي  آخــذاً  ١،المشــاريع اإليضــاحية للبحــث والتطــوير فــي مجــال الصــحة - المعنــي بتمويــل وتنســيق البحــث والتطــوير
الحســبان المعلومــات اإلضــافية التــي طلــب اجتمــاع الخبــراء االستشــاري التقنــي العــالمي للــدول األعضــاء الحصــول 

اجتمـاع الخبـراء االستشـاري التقنـي العـالمي  التـي أدرجهـا ١+٧عليها وأتاحها مقدمو اقتراحات المشاريع اإليضاحية 
  ئمة الموجزة،في القا

  
النظــر فــي المشــاريع اإليضــاحية حســب الترتيــب المشــار إليــه فــي الوثيقــة طلــب مــن المــدير العــام  )١(
وبــدء عقــد اجتماعــات افتراضــية أو مباشــرة عنــد االقتضــاء مــع الجهــات صــاحبة المصــلحة  ١٣٤/٢٧ت  م

المهتمة بتمويل المشاريع و/ أو تنفيذها أخذًا في الحسبان المعلومـات اإلضـافية المحّصـلة بمشـاركة رئـيس 
. وينبغــي أن تســتهدف هــذه االجتماعــات وضــع خطــة المشــاريع االستشــاريين العامــل ونائبــهفريــق الخبــراء 

  وتعبئة الموارد المالية الالزمة لتنفيذ المشاريع؛
  
رصـــد التقـــدم المحـــرز فـــي تنفيـــذ المشـــاريع والنظـــر، حيثمـــا يكـــون طلـــب أيضـــًا مـــن المـــدير العـــام  )٢(

ا أو اســتهداف المــرض نفســه أو نــوع المنــتج نفســه مالئمــًا، فــي تنســيق المشــاريع الوثيقــة التــرابط أو دمجهــ
  ؛لزيادة فعاليته إلى أقصى حد

  
، ٢٢-٦٦ع  ص  جالمشار إليها فـي القـرار  القيام، فيما يتعلق بالواليةطلب كذلك من المدير العام  )٣(

بوضع المؤشرات ذات الصلة لقياس النجاح المحقق في هذه العملية وتقديمها إلى جمعية الصحة العالمية 
  ابعة والستين.الس

  
  )٢٠١٤ يناير/ الثاني كانون ٢٤ عشرة، الثانيةالجلسة (

  
  
  للتحديات العالمية المتعلقة بالعنف، وخصوصًا العنف ضد النساء والفتياتالتصدي   )٦(١٣٤ت  م
  

جـــدول  مـــن ٤٢-٨اد مشـــروع قـــرار فـــي إطـــار البنـــد علمـــًا بالمناقشـــات الجاريـــة حـــول إعـــدلمجلـــس اأحـــاط   
جمعية الصحة  العمل في صيغته النهائية من أجل أن تنظر فيه كاألعمال، وشجع الدول األعضاء على وضع ذا

  .على النحو الواجب العالمية السابعة والستين
  

  )٢٠١٤ يناير/ الثاني كانون ٢٥ عشرة، ةرابعالالجلسة (
  
  
  
  

                                                           
 .١٣٤/٢٧ت  مالوثيقة     ١

 .١٠مؤتمر/ / ١٣٤م تالوثيقة    ٢
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   ذات العالقات الرسمية مع المنظمة استعراض المنظمات غير الحكومية  )٧(١٣٤ت  م
  

عــــن  ١فــــي تقريــــر لجنتــــه الدائمــــة المعنيــــة بالمنظمــــات غيــــر الحكوميــــة بعــــد أن نظــــرالتنفيــــذي، المجلــــس 
اســتعراض ثلــث المنظمــات غيــر الحكوميــة ذات العالقــات الرســمية مــع منظمــة الصــحة العالميــة، وبعــد اإلحاطــة بــه 

  ،)، قد قرر ما يلي٩(١٣٢م تعلمًا، وٕالحاقًا بالمقرر اإلجرائي 
  

لمنظمات غيـر الحكوميـة التـي وردت عالمـة النجمـة اإلبقاء على العالقات الرسمية مع المنظمة ل  )١(
تلـك المنظمـات مـع المنظمـة مـع التقـدير بتعـاون فـي معـرض إحاطتـه علمـًا  التقريـرملحق بعد أسمائها في 

  ؛نيها ألعمال المنظمةعلى استمرار تفاوثنائه 
  

ولجنـة البلـدان األفريقيـة  ،االتحاد الدولي لإلرشاد والتثقيف الصحيمع إرجاء استعراض العالقات   )٢(
 ، إلـىوالرابطة العالمية لألطبـاء النفسـيين ،المعنية بالممارسات التقليدية التي تؤثر في صحة المرأة والطفل

عـن خطـط التعـاون المتفـق عليهـا أو  تقـاريرال النظر فـي عندئذ سيتمالسادسة والثالثين بعد المائة، و  تهدور 
  ؛عن حالة العالقات

  
العمــل الكنســي مــن أجــل  –اللجنــة الطبيــة المســيحية مــع  للمــرة الثانيــة إرجــاء اســتعراض العالقــات  )٣(

وطلــب المزيــد مــن التوضــيح عــن ترتيباتهــا الدســتورية  السادســة والثالثــين بعــد المائــة، تــهدور إلــى  الصــحة
  ؛للتعاون مع المنظمةخطة متفق عليها تقديم و 

  
لــدى  اإلبقــاء علــى العالقــات الرســمية بــين مجلــس البحــوث الصــحية ألغــراض التنميــة والمنظمــة  )٤(

قـــد  والمنتـــدى العـــالمي للبحـــوث الصـــحيةالمـــذكور مجلـــس البحـــوث الـــذي مفـــاده أن  علمـــًا بـــالتقريرإحاطتـــه 
، واالتفاق على ألغراض التنمية مجلس البحوث الصحيةاندمجا وصارا يعمالن كمنظمة واحدة، أال وهي: 

  ؛خطط للتعاون
  

واللجنــــة  ،المجلــــس العــــالمي للصــــحةاإلبقــــاء علــــى العالقــــات الرســــمية بــــين المنظمــــة وكــــل مــــن   )٥(
 ،واالتحـــاد الـــدولي لهندســـة المستشـــفيات ،الكاثوليكيـــة الدوليـــة للممرضـــات والعـــاملين الطبيـــين االجتمـــاعيين

  .التفاق على خطط للتعاونعلمًا با، عقب إحاطته وكسفامومنظمة أ، ورابطة الكومنولث للصيادلة
  

  )٢٠١٤ يناير/ الثاني كانون ٢٥ عشرة، ةرابعالالجلسة (
  
  
  الدكتور علي توفيق شوشة ةجائزة مؤسس  )٨(١٣٤ت  م
  

في تقرير لجنة جائزة مؤسسة الدكتور على توفيق شوشة، قرر مـنح جـائزة  بعد أن نظر، المجلس التنفيذي  
الكبيـرة  اتقـديرًا لمسـاهمتهلبنـان مـن ألسـتاذة عبلـة محيـو السـباعي ل ٢٠١٤الدكتور على توفيق شوشـة لعـام مؤسسة 

حصـل ت. وسـوف ي الشـيخوخة واألمـراض غيـر السـارية، وخصوصـًا فـي مجـاللبنـانفي مجال الصحة العمومية فـي 
  .فرنك سويسري بالدوالر األمريكي ٢٥٠٠على مبلغ يعادل ة الفائز 

  
  )٢٠١٤ يناير/ الثاني كانون ٢٥ عشرة، ةرابعالالجلسة (

                                                           
  .١٣٤/٤٤م تالوثيقة    ١
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   المنحة الدراسية لمؤسسة جاك باريزومنح   )٩(١٣٤ت  م
  

المنحــة الدراســية لمؤسســة جــاك اختيــار الفــائزين بجــائزة فــي تقريــر لجنــة  بعــد أن نظــرالمجلــس التنفيــذي،   
حصـل ، وسي٢٠١٤جاك باريزو لعـام الدكتور هتين زاو سوي (ميانمار) المنحة الدراسية لمؤسسة قرر منح ، باريزو
  .دوالر أمريكي ٥٠٠٠على مبلغ  الفائز

  
  )٢٠١٤ يناير/ الثاني كانون ٢٥ عشرة، ةرابعالالجلسة (

  
  
  مؤسسة إحسان دغرمجي لصحة األسرةجائزة   )١٠(١٣٤ت  م
  

 تقريـر لجنـة اختيـار الفـائزين بجـائزة مؤسسـة إحسـان دغرمجـي لصـحةفـي  بعـد أن نظـر ،المجلس التنفيـذي  
و مـن باكسـتان طـبو  ذو الفقـار ألسـتاذل ٢٠١٤لعـام مؤسسة إحسان دغرمجـي لصـحة األسـرة قرر منح جائزة  األسرة
، تهمصــحقيــد الحيــاة و المواليــد الجــدد علــى األطفــال و شــأن بقــاء بي العمــل العــالمي المهنيــة الحافلــة فــمســيرته علــى 

  .دوالر أمريكي ٢٠ ٠٠٠على مبلغ  حصل الفائزيوس وتحسين صحة األم والطفل في بلده.
  

  )٢٠١٤ يناير/ الثاني كانون ٢٥ عشرة، ةرابعالالجلسة (
  
  
  ةجائزة ساساكاوا للصح  )١١(١٣٤ت  م
  

نح جـائزة قـرر مـبعد أن نظـر فـي تقريـر هيئـة اختيـار الفـائزين بجـائزة ساسـاكاوا للصـحة المجلس التنفيذي،   
المعهـد الـدومينيكي لطـب الجلـد والجراحـة الجلديـة "الـدكتور  الجـذام/لمؤسسة مكافحة  ٢٠١٤ساساكاوا للصحة لعام 
، الذي أسهم بشـكل كبيـر فـي تقليـل معـدالت اإلصـابة بالجـذام فـي الجمهورية الدومينيكيةمن هوبرت بوغارت دياز" 

  دوالر أمريكي. ٤٠ ٠٠٠، على مبلغ مؤسسةوسوف يحصل الفائز، كالجمهورية الدومينيكية. 
  

  )٢٠١٤ يناير/ الثاني كانون ٢٥ عشرة، ةرابعالالجلسة (
  

  
   مؤسسة اإلمارات العربية المتحدة للصحةجائزة   )١٢(١٣٤ت  م
  

بعـد أن نظـر فـي تقريـر هيئـة اختيـار الفـائزين بجـائزة مؤسسـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة المجلس التنفيـذي،   
الوطني لبحوث الصـحة فـي للمعهد  ٢٠١٤للصحة، قرر منح جائزة مؤسسة اإلمارات العربية المتحدة للصحة لعام 

لبحــــث العلمــــي فــــي ميــــادين الشــــيخوخة الفرديــــة والجماعيــــة ايســــتحق التكــــريم علــــى إســــهامه فــــي ، الــــذي كوســــتاريكا
واألمــــــــراض الوراثيــــــــة والمعديــــــــة والكشــــــــف المبكــــــــر عــــــــن ســــــــرطان المعــــــــدة الشــــــــديد االنتشــــــــار فــــــــي كوســــــــتاريكا 

حصــل الفــائز علــى يوســوف واألضــرار الســامة للجينــات الناجمــة عــن التعــرض المهنــي لمبيــدات الهــوام.  وتشخيصــه
  دوالر أمريكي. ٢٠ ٠٠٠مبلغ 

  
  )٢٠١٤ يناير/ الثاني كانون ٢٥ عشرة، ةرابعالالجلسة (
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  ووك التذكارية للصحة العمومية –الدكتور لي جونغ جائزة   )١٣(١٣٤ت  م
  

ووك التذكاريـة  –في تقرير هيئة اختيار الفائزين بجائزة الدكتور لـي جونـغ  نظربعد أن المجلس التنفيذي،   
بالتشارك لكـل  ٢٠١٤ووك التذكارية للصحة العمومية لعام  –منح جائزة الدكتور لي جونغ  قرر للصحة العمومية،

البحـــوث المتعلقـــة بـــاألمراض الســـارية فـــي  المتميـــز علـــى إســـهامها مـــن الكـــاميرونســـيناتا كـــوال شـــيرو األســـتاذة مـــن 
والعـدوى بفيروسـه وغيـره مـن  واأليـدز سـريري فـي حـاالت العـدوى الجرثوميـةوعلـم األحيـاء الدقيقـة الوتدبيرها عالجيًا 

علــــى مــــا حققتــــه مــــن نجــــاح فــــي  الجمهوريــــة التشــــيكيةفــــي لطــــب القلــــب  والجمعيــــة التشــــيكيةاألمــــراض المعديــــة، 
علــى وســوف تحصــل الفائزتــان . وتشخيصــها وعالجهــاواألوعيــة الدمويــة  اض القلــبمعــايير الوقايــة مــن أمــر  تحســين
  .دوالر أمريكي ٥٠ ٠٠٠مبلغ 

  
  )٢٠١٤ يناير/ الثاني كانون ٢٥ عشرة، ةرابعالالجلسة (

  
  
  دول األعمال المؤقت لجمعية الصحة العالمية السابعة والستينج  )١٤(١٣٤ت  م
  

فـــي تقريـــر المـــدير العـــام عـــن جـــدول األعمـــال المؤقـــت لجمعيـــة الصـــحة  بعـــد أن نظـــرالمجلـــس التنفيـــذي،   
وٕاذ يــذكِّر بمقــرره اإلجرائــي الســابق القاضــي بــأن ُتعقــد جمعيــة الصــحة العالميــة الســابعة  ١العالميــة الســابعة والســتين،

هـا فـي موعـد وتختتم ٢٠١٤أيار/ مايو  ١٩والستون في قصر األمم بجنيف وأن تفتتح أعمالها يوم االثنين الموافق 
وافــق علــى جــدول األعمــال المؤقــت لجمعيــة الصــحة العالميــة  ،٢٠١٤أيــار/ مــايو  ٢٤أقصــاه يــوم الســبت الموافــق 

  .السابعة والستين
  

  )٢٠١٤ يناير/ الثاني كانون ٢٥ عشرة، ةرابعالالجلسة (
  
  
   موعد ومكان دورة المجلس التنفيذي الخامسة والثالثين بعد المائة  )١٥(١٣٤ت  م
  

في  ٢٠١٤أيار/ مايو  ٢٧و ٢٦أن ُتعقد دورته الخامسة والثالثين بعد المائة يومي  المجلس التنفيذي قّرر  
  جنيف.

  
  )٢٠١٤ يناير/ الثاني كانون ٢٥ عشرة، ةرابعالالجلسة (

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 .١٣٤/٤٦م تالوثيقة    ١
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  القراراتقائمة ثانيًا: 
  

  لجنوب شرق آسياتعيين المدير اإلقليمي   ١ق١٣٤م ت
  عن التقدير للمدير اإلقليمي لجنوب شرق آسيا الذي انتهت مدة واليتهاإلعراب   ٢ق١٣٤م ت
  غرب المحيط الهادئلالمدير اإلقليمي تعيين   ٣ق١٣٤م ت
 ٢٠١٥االستراتيجية واألهداف العالمية للوقاية من السل ورعاية مرضاه ومكافحته بعد عام   ٤ق١٣٤م ت

التعــّرض للزئبــق ومركباتــه: دور منظمــة الصــحة العالميــة الصــحية العموميــة المترتبــة علــى اآلثــار   ٥ق١٣٤م ت
  ووزارات الصحة العمومية في تنفيذ اتفاقية ميناماتا

  التقليدي (الشعبي)الطب   ٦ق١٣٤م ت
  الرعاية الملطفة كعنصر من عناصر العالج المتكامل طيلة العمرتعزيز   ٧ق١٣٤م ت
إجـــراءات مســـتدامة عبـــر القطاعـــات مـــن أجـــل  فـــي التنميـــة االجتماعيـــة واالقتصـــادية:المســـاهمة   ٨ق١٣٤م ت

ز بشـــأن تعزيـــ واإلنصـــاف فـــي مجـــال الصـــحة (متابعـــة المـــؤتمر العـــالمي الثـــامن تحســـين الصـــحة
  الصحة)

  على تعديالت النظام الماليالتصديق   ٩ق١٣٤م ت
  )٢٠٠٥اللوائح الصحية الدولية (تنفيذ   ١٠ق١٣٤م ت
  على تعديالت الئحة الموظفينالتصديق   ١١ق١٣٤م ت
  الموظفين في الوظائف غير المصنفة في رتب ومرتب المدير العاممرتبات   ١٢ق١٣٤ت م

  مقاومة مضادات الميكروبات، بما في ذلك مقاومة المضادات الحيويةمكافحة   ١٣ق١٣٤م ت
  تقييم التدخالت والتكنولوجيات الصحية دعمًا للتغطية الصحية الشاملة  ١٤ق١٣٤م ت
التغطية  ريسيفي السياسي بشأن الموارد البشرية الصحية: تجديد االلتزامات بتحقيق إعالنتابعة م  ١٥ق١٣٤م ت

  الصحية الشاملة
  إتاحة األدوية األساسية  ١٦ق١٣٤م ت
  تعزيز ُنظم تنظيم المنتجات الطبية  ١٧ق١٣٤م ت
  التهاب الكبد  ١٨ق١٣٤م ت
  تهاالمنتجات البيولوجية وضمان جودتها ومأمونيتها ونجاعإتاحة   ١٩ق١٣٤م ت
  المنظمات غير الحكوميةالعالقات مع   ٢٠ق١٣٤م ت

  
=    =    =  


